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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1160/2008, ingiven av Aicha Lahrouchi (marockansk medborgare), 
om arbetsförhållandena för marockanska kvinnor i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställningen är en appell till alla rättsliga myndigheter och alla jurister i hela världen om 
att göra något åt de ohållbara människorättskränkande förhållandena under vilka hundratals 
marockanska kvinnor arbetar på spanska jordbruksföretag, utan någon som helst form av 
social trygghet eller kontroll. Hon uppmanar mottagarna av sin appell att väcka talan vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg eller den internationella 
domstolen i Haag.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen

Framställningen är en appell till alla rättsliga myndigheter och alla jurister i hela världen om 
att göra något åt de ohållbara människorättskränkande förhållandena under vilka hundratals 
marockanska kvinnor arbetar på spanska jordbruksföretag, utan någon som helst form av 
social trygghet eller kontroll. Hon uppmanar mottagarna av sin appell att väcka talan vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg eller den internationella 
domstolen i Haag.

Kommissionens kommentarer till framställningen
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Arbetstagare som omfattas av avtalen mellan EU och vissa tredjeländer såsom Marocko 
åtnjuter redan likabehandling när det gäller arbetsvillkor, lön och uppsägning samt social 
trygghet på en medlemsstats territorium.

I Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Marocko (EGT L 70, 
18.3.2000) föreskrivs i artiklarna 64 och 65 principen om icke-diskriminering vad gäller 
arbetsvillkor, lön och uppsägning samt social trygghet enligt följande:

”1. Den behandling som varje medlemsstat ger arbetare med marockanskt medborgarskap 
skall vara fri från diskriminering på grund av nationalitet vad gäller arbetsvillkor, lön och 
uppsägning i jämförelse med medlemsstatens egna medborgare. 2. Varje marockansk arbetare 
som tillfälligt tillåts utöva avlönad yrkesverksamhet på en medlemsstats territorium skall 
omfattas av bestämmelserna i punkt 1 vad gäller arbets- och avlöningsvillkor” (artikel 64).

”1. Om inte annat följer av följande punkter skall arbetare med marockanskt medborgarskap 
och de familjemedlemmar som är bosatta tillsammans med dem i fråga om social trygghet 
åtnjuta en behandling som är fri från diskriminering på grund av nationalitet jämfört med 
medborgarna i de medlemsstater där de är sysselsatta. Begreppet social trygghet omfattar de 
grenar av den sociala tryggheten som avser förmåner vid sjukdom och moderskap, vid 
invaliditet, vid ålderdom och till efterlevande, förmåner vid olycksfall i arbetet, vid 
sjukdomar, dödsfallsersättningar, förmåner vid arbetslöshet samt familjeförmåner” 
(artikel 65).

Rättspraxis i EG-domstolen sedan Kziber-avgörandet1 bekräftar att principen om 
icke-diskriminering som fastslås i avtalet med Marocko är ägnad att direkt reglera enskildas 
rättsliga ställning: Denna princip som ”i klara, precisa och ovillkorliga ordalag ger uttryck för 
ett förbud mot att i fråga om social trygghet diskriminera marockanska arbetstagare, och de 
familjemedlemmar som bor tillsammans med dem, på grund av deras nationalitet” innebär en 
klar och precis skyldighet vars fullgörande eller verkningar inte är beroende av utfärdandet 
av ytterligare rättsakter.  

Kommissionen har för avsikt att under 2009 inom ramen för EU:s gemensamma 
invandringspolitik lägga fram ett förslag till direktiv som särskilt ska reglera villkor för inresa 
och vistelse för säsongsarbetare från tredjeländer.

Ett antal av de punkter som nämns i framställningen är verkligen allvarliga och kommer att 
omfattas av detta förslag, såsom arbetstid, garanti för ett minsta antal arbetsdagar och därmed 
inkomst, tillgång till social trygghet, samt bostadsstandard och hyresnivån för en sådan 
bostad.

Framställaren begär också att uppehållstillstånd ska utfärdas till ”offer för slaveri”. I det 
avseendet och i enlighet med direktiv 2003/81/EG (om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till 
olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna) kan ett 
                                               
1 Etablerad rättspraxis (domar av den 31 januari 1991, Kziber, mål C-18/90, REG s. I-199, punkterna 15-22; den 
20 april 1994, Yousfi, mål C-58/93, REG s. I-1353, punkterna 16-18, och av den 3 oktober 1996, Hallouzi-
Choho, mål C-126/95, REG s. I-4807, punkt 19); beslut av den 12 februari 2006, Alami, mål C-23/02.
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uppehållstillstånd utfärdas på minst sex månader (kan förlängas) till tredjelandsmedborgare 
som har fallit offer för människohandel och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna 
och därmed bidrar till att upplösa kriminella nätverk.

Mot denna bakgrund rekommenderar kommissionen att personerna i fråga eller deras 
företrädare vänder sig till den spanske ombudsmannen ”Defensor del Pueblo”: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Adress:
Paseo Eduardo Dato, 31, y 
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tel: 91 432 79 00

E-post: registro@defensordelpueblo.es

Lämna in en klagan online: https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Det är även möjligt att få råd från ”Consejerías de Asuntos Sociales des Communautés 
autonomes” och från icke-statliga organisationer, särskilt ”Asociación de trabajadores e 
Inmigrantes marroquíes en España”, som ger juridisk rådgivning till marockanska 
medborgare. 
http://www.atime.es/


